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A MOUNTAIN LION PÁNCÉLOZOTT ÉS AKNAVÉDETT 
KATONAI TEREPJÁRÓ GÉPJÁRMŰ 

Absztrakt 
A Mountain Lion akna- és páncélvédett katonai terepjáró gépjármű a 
DCD (Boksburg, Dél-afrikai Köztársaság) nemzetközi vasúti, védelmi, 
bányászati, energetikai és hajózási berendezések tervezésével és 
gyártásával foglalkozó cégcsoporthoz tartozó Protected Mobility ter-
méke. A cégcsoport több mint száz éves történetében mindig fontos 
szerepet játszott a nehézipar és a hozzákapcsolódó fejlesztések.  

Kulcsszavak: gépjármű, terepjárás, katonai alkalmazás, gépjármű 
vizsgálat 

A DCD hírnevét a katonai járművek piacán egy másik, már jól is-
mert és bizonyított termékének, a VMMD (vehicle mounted mine 
detector = járműre szerelt aknaérzékelő) rendszernek (Husky) kö-
szönheti. 

A Husky egyedülálló aknafelderítő jármű, amely magas építéséből 
adódóan képes túlélni az akna felrobbanását, és a műveleti területen 
helyreállítható. A jármű az 1980-as évek óta bizonyítja képességeit 
világszerte különböző konfliktusokban. 

A DCD aknafelderítő és páncélozott szállítójárművei tehát több 
mint harminc éve vesznek részt békefenntartó tevékenységekben. A 
NATO-előírásoknak való megfelelésüket az Egyesült Államok és 
Franciaország is vizsgálta. Az Egyesült Államok piacára a DCD a 
Critical Solutions International (CSI) nevű vállalattal együttműködve 
gyárt eszközöket. 

A Mountain Lion (ML) egy sokoldalú akna- és páncélvédett jármű. 
A gyártó honlapján HMTV-nek, High Mobility Tactical Vehicle: nagy 
mozgékonyságú harcászati járműnek nevezi. 2012-től több kiállításon 
mutatták be az Egyesült Államokban, Afrikában és a Közel-Keleten. 

                                                 
1  MH Logisztikai Központ Logisztikai Igazgatóság Haditechnikai Főnökség kiemelt fő-

mérnök. 
2  Rába Járműgyártó Kft. minőségirányítási szakreferens. 
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2012-ben jelentős promóciónak számított a Mountain Lion szempont-
jából a Nevada Automotive Test Centre Rodeo-n (AAD 2012) való 
részvétel. 

 
1. ábra. A Mountain Lion akna- és páncélvédett katonai terepjáró 

gépjármű a Rábaringen 

 
2. ábra. A Mountain Lion jármű a fordulás pillanatában, jól megfigyel-

hető az összkerékkormányzás 
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Szintén sikerrel szerepelt az UAE Nyári Bemutatón (Summer 
Trials). A Mountain Lion útja Európába vezetett. Bemutatkozását Ma-
gyarországon kezdte, ahol nagyon jó benyomást tett a lehetséges 
felhasználókra, majd folytatta bemutatkozó körútját, és a cseh szakér-
tők is közelről megismerhették 2012 telén. 

 
3. ábra. A Mountain Lion tesztje a Rábaringen 

 
4. ábra. A Mountain Lion elölnézete a próbapályán 
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MOUNTAIN LION 3 MÉRETEK 
1. sz. táblázat 

Teljes hosszúság 6 150 mm 
Szélesség 2 510 mm 
Magasság (torony nélkül) 2 680 mm 
Tengelytáv 3 800 mm 
Nyomtáv 2 102 mm 
Fordulási átmérő 12,5 m 

A magyarországi élő bemutató a Rába Jármű Kft.-vel való tárgya-
lás eredményeként került megszervezésre. A Rába Jármű Kft. – 
amely a 2003-as év óta a HM kizárólagos beszállítója a katonai terep-
járó tehergépjármű kategóriában – tevékenysége folytán érdeklődést 
mutat a Mountain Lion és képességei iránt.  

 
5. ábra. A jármű döntött felületű útpályán 

A bemutatók 2012. november/december fordulóján zajlottak a 
RÁBARING-en, a Rába Holding tesztpályáján, mintegy 20 km-re 
Győrtől. A bemutatón részt vettek a Honvédelmi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium kijelölt munkatársai, valamint a lehetséges fel-
használók, az MH különböző harcoló és támogató alegységeinek 
képviselői. A próbapálya épített terepakadályain lehetséges a külön-
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böző járművek akadályleküzdő és terepjáró képességének összeha-
sonlítása.  

 
6. ábra. A Mountain Lion nehéz terepen 

A RÁBARING számos lehetőséget kínál bármely jármű képessé-
geinek tesztelésére és a gyártó által megadott paraméterek ellenőr-
zésére.  A pályán vannak szinusz hullámú pályák, eltolt szinusz hul-
lámok, farkasfogak, sóderpálya, redőnyutak, különböző tereptípusok 
és útburkolatok, emelkedők-lejtők, hajtűkanyarok, nagysebességű 
körök. A kitűzött „iskolakört” a Mountain Lion könnyedén teljesítette. A 
bemutatók igazolták a jármű gyártója által ígért harcászati-műszaki 
képességeket, teljes terheléssel is. 

A cseh honvédelmi minisztérium Nemzeti Fegyverzeti Igazga-
tósága felvette a járművet a jövőben beszerzendő 30 db 4x4 összke-
rékhajtású, páncélozott kommunikációs és parancsnoki jármű poten-
ciális jelöltjei közé. A magyarországi bemutatót meglátogatták a Cseh 
Hadsereg Vezérkari Főnöksége J-3 osztályának, valamint a cseh 
médiának a képviselői is. (Az erről készült film megtalálható a 
http://www.autosalontv.cz/autosalon-04-1/dcd-pm-mountain-lion 
alatt.) 

A Mountain Lion kialakításakor a Husky-nál már bevált konstrukci-
ós elveket és komponenseket alkalmazták. Az alapötlet szerint egy 
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kiegészítő járművet hoztak volna létre a Husky-hoz, azt kísérni és 
kiszolgálni az aknamentesítési járőrfeladat során. Ezzel szemben az 
eredmény egy többfunkciós jármű lett, ami messze túllép az eredeti 
ötleten és a várakozásokon. 

 

7. ábra. A Mountain Lion jármű a próbapálya teljesítése közben 

 
8. ábra. Mountain Lion – vezetőtér, kezelőelemek 
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A MOUNTAIN LION TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐI ÉS TÖMEGADATAI 
2. sz. táblázat 

 Max. sebesség  110 km/h 
 Gyorsulás  12 s/ 50 km/h 
 Mászóképesség  32° 
 Oldaldőlés  20° 
 Hatótávolság  700 km 
 Árokáthaladási képesség  0,8 m 
 Gázlómélység  1 200 mm 
 Szabad hasmagasság  445 mm 

 Önsúly  11 750 kg (STANAG 
 4569 Level 3 védelem) 

 Össztömeg  15 000 kg 
 Hasznos teher  3250 kg 
 Teljesítménydotáció  18 kW/t (össztömegre) 
 Üléselrendezés  3-10 fő 

A Mountain Lion egy akna- és páncélvédelemmel ellátott jármű. 
Belső terét sokféleképpen lehet kialakítani, maximum 2 + 8 fő szállí-
tására lehet berendezni, hasznos terhelhetősége 3250 kg. Az egy 
darabból álló (monocoque), „V” alakú has páncélzattal ellátott védett 
tere, a védett oldalai, teteje, illetve a lövedékálló ablakai maximális 
védelmet nyújtanak a hagyományos lőszerek és a „rögtönzött 
robbanóeszközök” (IED) ellen.  

A MOUNTAIN LION HAJTÁSLÁNCA ÉS VÉDETTSÉGE 
3. sz. táblázat 

Motortípus Cummins QSB6.7 
Lökettérfogat 6,7 liter 
Teljesítmény 268 kW 
Nyomaték 1100 Nm 
Sebességváltó Allison 3000SP 

6 seb. automata 
Osztómű ZF VG750 

2 seb. differenciállal 
Ballisztikai védelem STANAG 4569 Level 3 
Akna elleni védelem STANAG 4569 Level 4a, 3b 
IED védelem 50 kg 5m távolságra 
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A megadott ballisztikai, akna- és IED-védelmi szintek ellenőrzését 
a Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), egy független 
dél-afrikai kutatóintézet végezte el. 

A MOUNTAIN LION VÉDETT KATONAI TEREPJÁRÓ VÉDELMI SZINTJE 
4. sz. táblázat 

Védelem Védelmi szint Megjegyzés 

Ballisztikai lövedék NATO STANAG 4569 – Level 3 AEP-55 Volume 1 

Ballisztikai repesz NATO STANAG 4569 – Level 3 AEP-55 Volume 1 

Aknavédelem NATO STANAG 4569 – Level 3a; b AEP-55 Volume 2 

IED-repesz NATO STANAG 4569 – Level 5 AEP-55 Volume 3 

A hagyományos MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – akna- 
és rajtaütéstől védett) járművek a személyzet védelmét biztosító, erő-
sen páncélozott dobozzal (capsule) vagy toronnyal (citadel) rendel-
keznek.  

A Mountain Lion felszereltsége: 

 összkerékkormányzás; 

 CTIS3; 

 vészfutó rendszer; 

 védett tank kivitel; 

 csörlő; 

 álcafény. 

A hajtásláncot a robbanási energia elnyelésére tervezték és áldoz-
ták fel. Ettől eltérően a Mountain Lion kocsiszekrénye, haslemeze a 
jármű teljes hossza mentén biztosítja a védettséget.  

A motor, az elektromos és pneumatikus rendszerek, valamint az 
erőátvitel nagy része is a védett térben helyezkedik el, így az akna- 

                                                 
3  CTIS - központi keréknyomás-szabályzó rendszer 
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vagy IED-robbanás kisebb valószínűséggel okoz sérülést. Ez az el-
rendezés jelentősen növeli a jármű túlélési esélyeit a harctéren. 

 
9. ábra. A jármű 30°-os (58%) emelkedőn, betonon 

Nagyon jó a jármű akadályleküzdő képessége, melyet az alábbi 
táblázat szemléltet: 

A MOUNTAIN LION VÉDETT KATONAI TEREPJÁRÓ AKADÁLYLEKÜZDŐ 
KÉPESSÉGE 

5. sz. táblázat 
Kritikus terepszög (fok) 36 

Tengelytávolság, mért (m) 3,800 

Hasmagasság, mért(m) 0,580 

Kerékszélesség, számított (m) 0,356 

Kerékátmérő, számított (m) 1,220 

Első terepszög, mért (fok) 50 

Hátsó terepszög, mért (fok) 53 

Nyomtáv (m) 2,120 

Szabad magasság (m) 0,480 

Leküzdhető árok szélessége, mért (m) 0,8 
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A jármű motorja egy Cummins QSB, 6,7 literes, soros hathenge-
res, turbófeltöltött, töltőlevegő-visszahűtéses, négyütemű dízel erőfor-
rás. Az emissziós előírásokat csak Euro 3 szintig teljesíti, viszont ez 
lényegesen egyszerűbb felépítést és kevesebb elektronikát tesz lehe-
tővé. Maximális teljesítménye 221 kW (300 LE), nyomatéka 1100 Nm. 
Üzemanyagként használható a JP8 jelű kerozin is (NATO SFC alap-
ján). 

 
10. ábra. A Mountain Lion turbófeltöltéses Euro 3 dízelmotorja 

Az automataváltó az Allison 3000SP szériájából való. Hatfokozatú, 
és a gyártó ötödik generációs vezérlőelektronikáját tartalmazza, ez az 
összes sebességfokozatban képes „rövidre zárni” a váltót, mechani-
kus kapcsolatot teremteni hajtott és hajtó tengely között. Az első és 
második fokozatban lehetséges a „hagyományos” hidraulikus műkö-
dés.  

A 350 mm-es úton mozgó progresszív rugók a független kerékfel-
függesztéssel igen jó terepjáró-képességet ígérnek. Ezt erősíti még 
az állandó négykerék-kormányzás. 

A 12,5 méteresnek mért fordulási átmérő majdnem 50%-kal ki-
sebb, mint a hasonló kategóriájú és méretű járműveké. A jármű nagy 
sebességgel haladva nehéz terepen is jól tapad a talajhoz olyan 
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helyzetekben is, ahol más járművek elvesztik stabilitásukat, és végül 
az oldalukon vagy tetejükön landolnak. 

 
11. ábra. A Mountain Lion jármű az eltolt szinuszpálya teljesítése 

közben 

 
12. ábra. A Mountain Lion akna- és páncélvédett katonai terepjáró 

gépjármű oldalnézete és fő méretei 

A Mounten Lion-ban utazó személyek utazási komfortja az említet-
tek miatt akár - a lehetőségekhez képest - jó is lehetne. De sajnos, az 
utastérben mért zaj értéke 100-105 dB volt. (Ez más hasonló jármű-
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vekkel összehasonlítva legalább 20 dB-lel magasabb érték.) A benn-
ülők kényelme és éberségének fenntartása fontos a tervezők számá-
ra, ezért a hangterhelés csökkentésén már 2012-ben dolgoztak.  

A MICHELIN 14 R 20 XZL 164 J típusú gumiabroncsok Hutchinson 
VFI vész-futógyűrűvel vannak szerelve. Nyomásuk a szintén dél-
afikai MAVTECH Automation által gyártott CTIS-rendszerrel 1,2 és 
5,8 bar között szabályozható. A beépített program négy választást 
tesz lehetővé: országút, terep, homok és vészüzem. 

Az utastér teljesen légkondicionált. A fűtést egy Webasto 5 kW-os, 
dízel üzemanyaggal működő berendezés biztosítja. A Mounten Lion 
így +57-től -32 °C környezeti hőmérséklet tartományban tud üzemel-
ni. 

 
13. ábra. A jármű oldalnézeti képe 

A tágas fülke, a független kerékfelfüggesztések és a nagy rakodó-
/tárolótér a külső tárolóládákkal együtt lehetővé teszi a személyzet 
számára, hogy sokrétű feladatokat hajtson végre legalább 48 óra idő-
tartamban. A nagyméretű, lövedék- és repeszálló ablakok biztosítják 
a külső környezeti események megfigyelését. A három ajtó – egy-egy 
a jármű két oldalán plusz egy hátul – lehetővé teszi a személyzet 
számára a gyors ki-, illetve beszállást. Alternatív kijáratként két 
búvónyílás is van a tetőn. Ide gyakorlatilag bármilyen fegyver illeszt-
hető a megrendelő igénye szerint. A jármű elő lett készítve távirányí-
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tású fegyverállomás (RCWS) fogadására is, mind mechanikusan, 
mind elektronikusan. 

 
14. ábra. A Mountain Lion automata sebességváltó kezelőpanelje 

A Mounten Lion ballisztikai/ akna- / IED-védelme a vevő speciális 
igényei szerint beállítható. Ezt az alapkocsiszekrény és az utólag fel-
szerelhető kerámia-panelek kombinációja biztosítja. Az utóbbi lehető-
vé teszi a sérült kerámialapok, „csempék” gyors kicserélését, vala-
mint a ballisztikai védelem gyors „up and down grade”-jét (szintjének 
emelését és csökkentését – a szerkesztő megjegyzése), a működési kör-
nyezet és az adott feladat követelményeinek megfelelően. 

A kommunikációs és parancsnoki járművek számára fontos tulaj-
donság a Synexxus´ E-keel Digital Backbone rendszer, kombinálva 
egy szilárd-fázisú erőforrás-vezérlő CAN-busz rendszerrel (solid–
state power management CAN-bus). Ez lehetővé teszi valamennyi 
parancsnoki, ellenőrző és kommunikációs elem integrálását, valamint 
gondoskodik a jármű rendszerének on-board diagnosztikájáról. A 
jármű motorja által meghajtott nagy teljesítményű 24V-s, 570A gene-
rátor pedig elegendő elektromos energiát szolgáltat ezen berendezé-
sek működtetéséhez. 
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15. ábra. Az összkerék-kormányzású Mountain Lion fordulókör-

átmérője mindössze 12,5 m 

 
16. ábra. A Run-flat rendszerű kerék (VFI Hutchinson) 

A járművet felszerelték automata tűzoltó-berendezéssel mind a 
motor-, mind a küzdőtérben.  

A Mounten Lion előkészítés nélkül szállítható C-130 repülőgépen. 
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17. ábra. A Mountain Lion hátulnézeti képe 

Mountain Lion-változatok: 

 csapatszállító; 

 tűztámogató; 

 felderítő; 

 parancsnoki; 

 tűzszerész (EOD); 

 aknavető-hordozó; 

 harckocsi-elhárító; 

 sebesültszállító; 

 autómentő; 

 NBC (ABV – a szerkesztő megjegyzése). 

A jármű jelenlegi konfigurációján, a Mountain Lion 3 megnevezésű 
járművön, jó ideig nem lesz jelentős változtatás.  
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18. ábra. A Központi Abroncsnyomás-Szabályozó Rendszer – CTIS 

(M. Lion) 

Mindazonáltal, a DCD Protected Mobility-nél már dolgoznak egy 
dízel-elektromos meghajtású változaton. Ez az amerikai gyártó hon-
lapján már szerepel. 

Források 
http://www.dcd.co.za/portals/6/downloads/Mountain%20Lion.pdf 
https://c-s-i.com/mountain-lion/ 
http://www.dcd.co.za/defence/DCDProtectedMobility/Products.aspx 
http://www.armyproperty.com/manufacturer/SBH15 
http://www.autosalontv.cz/autosalon-04-1/dcd-pm-mountain-lion 


